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HANDLEIDING
Draadloos klavier Sommer coderen

EERSTE INSTELLING
§
§
§
§

Druk de knop “M” gedurende 5 seconden indrukken.
Druk de programmeerknop op de motor in.
(zie handleiding van de betreffende motor om de toets te vinden)
Geef het cijfer 1 op het codeklavier in.
Na 10 seconden is de programmatie afgerond.

CODE INGEVEN
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Druk knop “P” in.
Geef het cijfer 1 in op het codeklavier.
Druk knop “P” in.
Geef het cijfer 1 in op het codeklavier.
Geef de gewenste code in. Deze mag maximum 7 cijfers bevatten.
Druk knop “P” in.
De code is ingesteld.
Test het codeklavier.
Geef het cijfer 1 in, gevolgd door de gekozen code.

VOOR CODE TE VERANDEREN
§
§
§
§
§
§
§
§

Druk knop “P” in.
Geef het cijfer 1 in op het codeklavier gevolgd door de huidige code.
Druk knop “P” in.
Geef de gewenste code in. Deze mag maximum 7 cijfers bevatten.
Druk knop “P” in.
De code is ingesteld.
Test het codeklavier.
Geef het cijfer 1 in, gevolgd door de gekozen code.

TOEGANGSCODE WISSEN
§
§
§
§
§
§

Druk knop “M” in.
Druk knop “P” in.
Geef de Reset-code (9 cijfers) in. Deze is te vinden op de sticker met het serienummer.
Druk knop “M” in.
Druk knop “P” in.
Alle toegangscodes gewist. LED 1 en 2 zullen twee seconden verlichten.

STICKER SERIENUMMER
§

Plak de sticker met het serienummer alstublieft op een veilige plek. Bijvoorbeeld op de
besturingsbehuizing van de aandrijving van uw garagepoort. Het serienummer hebt u
namelijk nodig om alle geprogrammeerde toegangscodes te wissen.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een sticker met het serienummer in het rood
omkaderd.
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